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FRA pranešimas spaudai 

Viena, 2022 m. liepos 19 d. 

Pilietinė visuomenė yra itin svarbi siekiant stiprinti teisinę valstybę 

Pilietinė visuomenė – viena svarbiausių Europos pagrindinių teisių sistemos 

sudedamųjų dalių. Pilietinės visuomenės vaidmuo ginant žmonių teises – ar tai 

būtų parama nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms, ar pagalba karo 

pabėgėliams iš Ukrainos – yra labai svarbus. Pilietinė visuomenė padeda 

išsaugoti sveiką teisinės valstybės kultūrą. Tačiau, kaip teigiama naujausioje ES 

pagrindinių teisių agentūros (FRA) pilietinės erdvės vertinimo ataskaitoje, nors 

teigiamų pokyčių yra, pilietinė visuomenė vis dar susiduria su daugybe 

sunkumų – nuo priekabiavimo iki veiksmus varžančių teisės aktų. Ataskaitoje 

pabrėžiama, kad pilietinei visuomenei Europoje turi būti užtikrinta palankesnė 

darbo aplinka. 

„Pilietinės visuomenės organizacijų pagalba įgyvendinant stabdžių ir atsvarų sistemą, kuria 

grindžiama teisinė valstybė, yra labai svarbi, – sako FRA direktorius Michael O’Flaherty.  – 

Todėl esu įsitikinęs, kad ES ir valstybės narės privalo dėti daugiau pastangų, kad būtų 

puoselėjama palanki erdvė, leidžianti pilietinei visuomenei apsaugoti žmogaus teises visoje 

ES.“ 

FRA ataskaitoje „Europos pilietinė visuomenė vis dar patiria spaudimą. 2022 m. duomenys“ 

dėmesys sutelkiamas į svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį puoselėjant teisinės 

valstybės kultūrą. Ataskaitoje pateikiama gerosios praktikos pavyzdžių iš visos ES. 

Tarp pavyzdžių – pilietinės visuomenės organizacijų pastangos formuoti įstatymus ir 

politiką, remti žmogaus teisių institucijas, plėsti teismų pasiekiamumą, siekti 

atskaitomybės ir teisėtumo. Be to, ataskaitoje pateikiama pavyzdžių, kaip organizacijos 

dalyvauja kovoje su dezinformacija ir korupcija, stiprina gebėjimą naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis ir didina informuotumą teisinės valstybės klausimais ir pilietinės visuomenės 

atliekamą vaidmenį. 

Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į naujausias nacionalines, tarptautines ir ES priemones 

ir gaires, kuriomis remiamos pilietinės visuomenės organizacijos. 

Ataskaitoje taip pat pateikiama pavyzdžių, kaip pilietinės visuomenės pastangos padėti 

karo pabėgėliams iš Ukrainos yra lyderiaujančios. Organizacijos teikia praktinę pagalbą, 

informaciją apie teises ir paslaugas, o taip pat ir teisines konsultacijas. 

Ataskaitoje atnaujintos 2021 m. ir 2018 m. FRA pateiktos išvados apie sunkumus su kuriais 

pilietinė visuomenė vis dar susiduria visoje ES. 

FRA išvados paremtos kiekvienoje valstybėje narėje atliktų tyrimų rezultatais ir beveik 450 

žmogaus teisių pilietinės visuomenės organizacijų atsakymais konsultuojantis internetu. 

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės: media@fra.europa.eu arba tel.: +43 

1 580 30 653 
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